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Amely létrejött egyrészről a Szállító: MEDIBIS Kft.

képviseletre j ogosult személy: Miszkiewicz Krisztina ügyvezet ő igazgatő

telephelye: 1046 Budapest, Jósika u. \2.

másrészről a

Gottsegen György országos Kardiológi ai Intézet
Címe: l096 Budapest, Haller u.29.
Képviseli: Dr. ofner Péter főigazgató
továbbiakban:''a Kőrház",

mint Szerződő felek között az aIábbiak szerint:

1. Aszerződés tárgya

Szállítrí az E'gyszer használatos szívstab1\izátot beszerzése GOKI-12/II/201_0 számu száIlitási
szerződésben foglalt időtartamra kihelyezett áru raktárkészletet bocsát saját költéségére, a Kórház
rendelkezésére' amely azt saját ruktárában helyezi el a felhasználásig. A kihelyezett áruraktár induló
alapkészlete minden méretből 1 havi mennyiséget tartalmaz - csatolt kimutatás szerint. Az
alapkészlet 201l. február 28-án 8-14. óra kozott kerül leszállításra. Az alapkészlet feltöltése
kéthetente csütörtöki napon 8 - 11-ig' első alkalom 2009. március 17-én kerül leszállításra.

2. Szállító jogai és kötelezettségei

A kihelyezett aru raktárkészlet a Szállító tulajdonát képezi. A Szátlító kötelezettséget vállal a
szállítási szerződés mellékletében meghatátozott termékek száIlítására. valamint arra, hogy a
Kőrházjelentése alapján a felhasznált termékek nyilvántartását aKőrházza| egyeztetí és terméket
pótolja lehívástól számított maximum 1 héten belül.
Szállító a Kőrhá.z jelentését követően jogosult a felhasznált termék ellenértékéről szóló szám|a
kiállítására, a száI|ítási szerződésben foglaltak szerint. Szállító a kihelyezett áru raktarkészletét
bármikor ellenőrizheti.

Lehívás:

A rendszer a kihelyezett áruraktár készletét, a Szállító szempontjából, mint egyetlen külső raktár
készletét képes kezelni. Az egyes beszállítók készleteit egymástól elkülönítetten és titkosan tartja
nyilván. Minden innen kiadott áru felhasználásnak minősül. A szoftver kezelésével megbízott
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személy aSzállítő részére rendszeres'időközönként (legalább 2 hetente) nyomtatott (vagy faxolt, e-mailben elküldött, s|! ) a fogyásról, illetve u ."r.J. pi^r-"i"tnyi készletéről információt küld.A megfelelő technikai feltetelek biztosítása mellett a SzáIlítónak lehetősége van elektronikusformában (file) ennél gyakrabban információh_oz jutni apillanatnyi készletével kapcsolatban. Enneklehetőségeiről a szoftvú készítőj ével külön t"ri -.giiüri"o; "".A fogyás nyilvántartása egyiészt a szám!ák ;upiq, másrészt a készlet utántöltésének azalapinformáció ja.

Szállítónak meg kell adnia a vonalkódok által beolvasható karaktersorozatok belso tartalmánakStruktúráját' mivel abeszállítónak biztosítania kell a cikkek azonosításárolvun tekintetben ,hogy azegyértelműen meghatározza, hogy az adott termék mely szá|1ítőtil,rutá,*r'i.r"n hasonló' vagyesetleg azonos termékek is lehetrie'k egyidőben a raktárban.

Szállítás:

Amennyiben a részletezett módon a lehívás továbbításra kenil a Szállító maximum 5 napon belüleztbeszállítja.

Számlázás:
A'jánlatkérő a rendszer üzemeltetéséért drjat számol fel ajánlattevő részére, mely díj a felhasználtáru bruttó érték 3,6-%o-a' A raktároási" di_;O;Á' ;, sJe.zoaeskcjtést követoen 15 napon belülátutalással egyenlíti ki a Szállító. A fennmáradó rész értékérrek megfelelő összeget a szerződéslejártakor kell a Kőrház részére átutalni

3. AKórházjogai és kötelezettségei

A Kórház a kihelyezett termékek hiánytalans ágáért és minőség i áIlapotáért, állaguk megóvásáértteljes körű felelőséggel tartozik. a .korttez-vállalja' hogy a kihelyezett áru raktárkészletetmegfelelő' zárthelyen., a meglévő sajátkészleteitől jmonitrr. tárolja és megfele1őenképzett, akezelő rendszert ismerő és has]ználni 
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személlyel k";"ii.A futamidő közben SzáIlító csereszabatosságot biztosít aKőrházrészére-valamennyi' a kihelyezett
{ru-r{<tar 

elbely e zett term ék fe l has znál ás át i l l et ő en.A Kőrház közli SzáIIítőua|^a konszignációs raktárkészlet 
-ke'zelő, 

kapcsolattartó személy nevét,beosztását' telefonszámát és faxszám át és azezen adatokban beköve tkezettminden változást.

4. A szerződés megszűnése

xtr'-xHli 
a szerződés a szá\lítási szerződés lejártával, ha újabb szállítási szerződés megkötésére

5. A szerződés megszűnésekor alkalmazott eljárás

Jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Kórház teljes körűen köteleselszámolni a kihelyezett áru raktárkészlettel. Ászerződés r.la.tat t,;"#'"r, 
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belül leltározástkészít a Szállító képviselője, valamint axorner-íltio'"iá', személy a fe1 nem használt készletekmegállapítására.
A futamidő alatt fel nem használt és raktárkészleten maradt kifogástalan minőségi állapotúbontatlan termékeket aKőrháznem téríti meg a Szállítónak.



A Kórház köteles a szerződés megszűnésekor a birtokában lévő termékeket a raktárban annak
Szállító által torténó elszál|itásáig az állagmegóvás biztosítása mellett megorizni. Az őrzés és az
elszállítás koltségei a Szállítót terhelik.

6. Egyéb rendelkezések

A jelen szerzodésben nem rendezett kérdésekre a magyar jog szabályai mindenekelőtt a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. Évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak-
Jelen szerződésből származő és peres útra került jogviták illetékessége mindenkor a Megrendelő
s zékhe lyéh ez igazo d1k.

Budapest, 20II. február 19.
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Pethőné Tar,r1ai Erzséoet

főioazqató qazdasáqi heirle|i es'



adibis Kft. GOKI-1211112010 {. sz. meIléklet

SzÍvstabilizátor
1 513 885

Budapest, 201'1. február 19.

PénzÜgyiéii-illjegyző

/,-I
Pethőné Ta róai Erzbébet
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